
UBND TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SVHTTDL-TTTTXTDL Bến Tre, ngày        tháng       năm 2020 

Về việc hỗ trợ tuyên truyền và thông báo 

cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch  

Bến Tre 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch, Sở Văn hóa 

và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các 

tỉnh/thành; 

 - Hội Nhà báo và Hiệp hội Du lịch các tỉnh/thành; 

 - Báo Đồng Khởi; Đài Phát thành và Truyền hình; Tạp chí 

Văn nghệ Hàm Luông; 

 - Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu; Hội Nhà báo 

tỉnh Bến Tre. 
 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức Cuộc thi Video clip 

giới thiệu du lịch Bến Tre để tìm kiếm những tác phẩm hay và ý nghĩa làm thông 

điệp đại diện cho du lịch Bến Tre quảng bá hình ảnh đến thị trường trong và ngoài 

nước. 

Để thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân trong cả nước tham gia 

hưởng ứng cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre trân trọng kính 

đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ tuyên truyền và thông báo thể lệ cuộc thi đến các tổ 

chức, cá nhân có năng lực tại địa phương tích cực hưởng ứng tham gia góp phần 

làm nên thành công của cuộc thi, cụ thể như sau: 

- Truyền thông nội dung về cuộc thi trên trang thông tin điện tử, trang mạng 

xã hội của đơn vị; 

- Liên kết về cuộc thi tại địa chỉ http://svhttdl.bentre.gov.vn, trên trang thông 

tin điện tử của đơn vị (đính kèm Thể lệ cuộc thi). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị để 

cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ Sở; 

- BTC, BGK; 

- Lưu: VT, XTDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Dung 
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